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 چكيده
و اثرات منفي  كنديمطبيعي و توسعه پايدار منابع طبيعي ايجاد  يهاستمياكوستغييرات آب و هوايي كه با گرم شدن زمين و تهديد بالقوه شديدي را براي 

ي تغيير اقليم ريزي رياضي مثبت براي ارزيابي اقدامات تطبيقگذارد. در اين مقاله، ما يك مدل برنامهتغييرات اقليم هم بر محيط زيست و اقتصاد كشور تأثير مي
-1398اي هدشت ترشيز پرداخته شده است. ابتدا روند تغييرات دما و بارش در دشت ترشيز طي سال و مديريت منابع طبيعي در يكشاورزان روستايبر درآمد 

منتخب حصوالت م كشت ريزمتغيرهاي متوسط دما و بارش ساالنه بر عملكرد و سطح اثر رگرسيوني هاي . سپس، با استفاده از تحليلانجام شدبررسي  1360
نتايج نشان داد كه تغيير اقليم بر بهبود اصالح الگو كشت تأثير مثبتي بر درآمد خانوار كشاورز داشته است. براي مورد بررسي قرار گرفت.  زراعي اين دشت

يابد. از طرفي ش يتحقق توسعه پايدار در زمينه تغييرات اقليم، توسعه پايدار منابع طبيعي تحت حفاظت از محيط زيست (حفظ مراتع و پوشش گياهان) بايد افزا
 گندم آبي، زعفران و بادمجان در الگوي زراعي دشت ترشيز كشت ريزو منجر به كاهش سطح ه داري داشتعملكرد اغلب محصوالت منتخب اثر منفي و معني

 77/5درصد و مجموع آب مصرفي در الگوي كشت  17/11دشت ترشيز به ميزان  كشاورزان روستاييشود. با رخداد تغيير اقليم مجموع بازده ناخالص مي
مقاومت به  لحاظبذر اصالح شده و پربازده از  يهايفناوركم آبياري،  يهاروشكه از  شوديمپيشنهاد يابد. درصد نسبت به شرايط سال پايه كاهش مي

  .تع) استفاده شودمراتع (عدم چراي دام در مر گياهيخشكسالي و حفاظت از پوشش 
  ي،تطبيق، تحليل رگرسيونمنابع طبيعيتغيير اقليم، توليدات كشاورزي، هاي كليدي: واژه

 
 
 مقدمه      1

 شديدي را براي يهاچالشاخير، تغييرات اقليمي  يهاسالدر 
طبيعي و توسعه پايدار جامعه بشري به همراه  يهاستمياكوس

) توليد شده به عنوان GHGاي (داشته است. گازهاي گلخانه
(ژانگ و  شوديمعامل اصلي تغيير آب و هوا در نظر گرفته 

تغييرات در  .)2019و همكاران  ژائو 2013 ،چوي
بر  طبيعي به طور اجتناب ناپذيري تأثير عميقي يهاستمياكوس
اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي خواهد  يهابخش

؛ ژان و 2013؛ استرن، 2011گذاشت (وانگ و همكاران، 
در اين شرايط، تغيير اقليم به موضوع مهمي  ).2017همكاران، 

تبديل شده است كه كشورهاي سراسر جهان بايد به آن توجه 
كنند. رويكردهاي مقابله با تغييرات آب و هوايي عمدتاً شامل 

ها در سراسر جهان در است. از يك سو، دولت دوم جنبه

نتشار ا ژهيبه واي، تالش هستند تا با كاهش گازهاي گلخانه
كاران، دنگ و همن، با تغييرات آب و هوايي مقابله كنند (كرب

كشوري از نظر زيست محيطي شكننده در بين  ايران ).2016
كشورهاي جهان است و در برخي از مناطق كشور، اكثريت 
مردم از فقر و مشكالت زيست محيطي زيادي ناشي از تغيير 

. تغييراتي كه مستقيماً بر زندگي افراد برنديمآب و هوا رنج 
. بنابراين،  )1396(پرهيزكاري و همكاران،  گذارديمتأثير 

ز نظر هم ا از لحاظ تغيير اقليمتطبيقي مناطق  مطالعه مديريت
 عملي و هم از نظر تئوري از اهميت بااليي برخوردار است.

 مديريت تطبيقي به دنبال سازگاري است. به طور كلي اعتقاد
بر اين است كه مديريت تطبيقي يك روش تصميم گيري 
ساختاري و تعاملي در جهت مواجهه با عدم قطعيت سيستم 

عدم قطعيت تصميم گيري را  توانديمپيشنهاد شده است كه 
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ز طريق مشاهده طوالني مدت سيستم. مفهوم د. اكاهش ده
) براي 1979مديريت تطبيقي اولين بار توسط هالينگ (

تم ارائه اكوسيس يرهايتأخقطعيت، پيچيدگي و  مديريت عدم
هاي هاي اخير، مديريت تطبيقي در حوزه واكنششد. در سال

تغييرات اقليمي و اقدامات سازگاري معرفي شده است كه 
سازي شده توسط عنوان الگوهاي پيادهها را بهتوان آنمي

ر براي دور زدن يا تضعيف تأثي كشاورزان روستاييها و دولت
عرفي ماقتصادي و زيست محيطي  يهابخشيير اقليم بر تغ

مديريت  يهاياستراتژ ).2018(وانگ و همكاران،  شود
با توجه به اهداف به سازگاري خود به خود  توانيمتطبيقي را 

 حفاظت و يهاو طرحو سازگاري انساني با زيست طبيعي 
). 2019مديريت زيست محيطي ربط داد (ژائو و همكاران 

هاي ها و سفرهو عدم تغذيه صحيح آبخوان بارندگيكاهش 
رداري بآب زيرزميني از ديگر عواملي هستند كه منجر به بهره

اي با توجه به موقعيت جغرافي. بيش از حد منابع آب شده است
خشك و بيمه خشك ايران و بازندگي كمتر از يك سوم 

شود كه در آينده نزديك ايران متوسط جهاني، پيش بيني مي
 يري جدي ناشي از تغييرات اقليمي باشدذپدر معرض آسيب

-برداري. مشكالت ناشي از بهره)1400(معززي و همكاران، 
هاي بي رويه از اراضي و مصرف آب باعث ايجاد رقابت بر 
 -سر منابع خواهند شد و اين موضوع، مشكالت سياسي

خواهد آورد  به وجوداجتماعي زيادي را در سطح جهان 
افزايش جمعيت كره زمين كه ).2015همكاران،  (كوچكي و

 ها، افزايشباعث تغيير كاربري اراضي، تخريب جنگل
هاي كشاورزي و دامداري و توليد ضايعات جامد و فعاليت

مايع شده، تبعات مختلفي به همراه داشته است. پديده تغيير 
اقليم يكي از اين تبعات است كه از مسائل مهم در بخش توليد 

تغييرات آب ). 2008 ،باشد (آنگلت كشاورزي ميمحصوال
و هوايي كه با گرم شدن زمين، تهديد بالقوه شديدي را براي 

هاي طبيعي و توسعه پايدار جامعه انساني ايجاد اكوسيستم
اي هطوري كه از فعاليتاقليم همانديده تغيير ت. پكرده اس

هاي يتپذيرد، اثرات مختلفي بر فعالگوناگون انساني تأثير مي
گذارد. يكي از عوامل مهم تغييرات اقليمي انساني بر جاي مي

 طيمحهاي انساني بر هاي اخير افزايش فشار فعاليتدر دهه

تغيير اقليم ). 2019ژائو و همكاران باشد (مي زمينت سيز
پديده فرسايش خاك، كمبود شديد منابع آبي  باعث تشديد

(تا حدي كه منابع آب آشاميدني نيز تهديد شوند)، كاهش 
و  هاي اقتصاديتوليد محصوالت زراعي و همچنين زيان

مانند ( و دامي ناشي از تهديد بخش كشاورزي زيست محيطي
كاهش صادرات، افزايش واردات، كاهش ميزان ارز آوري 

گذاري براي توليد در كشاورزي) مايهو مشكالت بنيادي سر
و در نهايت در كشور مواجه  خراسان رضويدر سطح استان 

كر هاي ذها و محدوديتبا توجه به كليه قابليتلذا،  گردد،
ي در ، انجام تحقيقاتترشيزشده براي محدوده مطالعاتي دشت 

ي هاي مديريتزمينه اثرات تغييرات اقليم و اتخاذ سياست
هاي كشاورزي و ت سازگاري بيشتر بخشمناسب در جه

مديريت منابع آب در اين دشت با شرايط جديد اقليمي 
در زمينه تحليل اثرات تغيير اقليم  رسد.ضروري به نظر مي

الزم است كه قبل از ناشي از كاهش بارش و افزايش دما نيز 
سان خراهاي مناسب در بخش كشاورزي استان اتخاذ سياست

وه و احتمالي اين پديده بر ميزان عملكرد ، اثرات بالقرضوي
 درآمدمحصوالت زراعي، تغييرات الگوي كشت، 

ع راتو م در دسترسوضعيت منابع آب  ،كشاورزان روستايي
ش را در ريزان بخبيني شود تا برنامهپيش ديم در سطح اراضي
استوانويچ و  .هاي مطلوب ياري رسانداتخاذ سياست

تمركز بر اثرات توزيعي تغييرات  ) به بررسي2016( همكاران
آب و هوا در مناطق جغرافياي جهان و عوامل اقتصادي 

باعث روند  واه وپرداختند كه نشان داد كه تغييرات آب 
مثبت در مازاد توليدكننده و روند منفي در مازاد مصرف

 كالوين و  گشته است.قرن حاضر  پاياندر  يكننده جهان
) پيامدهاي تغيير اقليم بر عملكرد، بازار و 2020( همكاران

 يهااكنشورفاه اقتصادي كشاورزي با تمركز بر پيوند بين 
ر اقليم نشان دادند كه پيامدهاي تغييبيوفيزيكي پرداختند كه 

 رفاه اقتصادي خواهد در رييتغ موجببر عملكرد كشاورزي 
ژائو و  رسد.مي اوج خود ، به21قرن اين تغيير، طي و 

ارزيابي اقدامات سازگاري با ) در پژوهشي 2019همكاران (
تغيير اقليم بر درآمد دامداران در يك منطقه مراتع شمال 

اقدامات سازگاري مؤثر براي ه كشور چين پرداختند ك
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كاهش اثرات منفي تغييرات آب و هوايي هم بر محيط زيست 
براي تحقق  .گذارديممحيطي و هم بر اقتصاد اجتماعي تأثير 

توسعه پايدار در شرايط تغييرات آب و هوايي جهاني، توسعه 
دامپروري با فرض حفاظت از محيط زيست ب حيات پايدار 

بايد افزايش يابد. بهبود ايمني و كيفيت محصوالت دامي از 
مينان علوفه با كيفيت باال و اطتوليد طريق فناوري فرآوري و 

 .ام دادانج مرتع مصنوعي از مكمل علوفه كافي از طريق پروژه
منطقه ترشيز به لحاظ تقسيمات كشوري داراي سه شهرستان 

دهستان و  14(كاشمر، خليل آباد و بردسكن)، شش شهر، 
روستا و آبادي است. به لحاظ شرايط اقليمي،  466بيش از 

اي هبنديآب و هواي حاكم بر منطقه ترشيز در تمام طبقه
و خشك است. ميانگين  اقليمي صورت گرفته از نوع گرم

 38گراد، ميانگين رطوبت نسبي درجه سانتي 29دماي ساالنه 
-ميلي 220درصد و متوسط بارندگي در منطقه ترشيز حدود 

 66درصد بارندگي در كشور و حدود  90متر (يعني حدود 
درصد متوسط بارندگي جهاني) است كه اين مقدار بارش 

يز ندارد. منطقه ترش تأثير چنداني در بهبود وضعيت كشاورزي
اين در حالي است كه، ميزان تبخير و تعرق ساالنه در منطقه 

- ميلي 5000تا  4500برابر ميزان بارندگي (يعني بين  23ترشيز 
متر) در اين منطقه برآورد شده است (سازمان هواشناسي 

). با توجه به روند افزايش دماي 1399استان خراسان رضوي، 
سو و كم آب در دشت ترشيز از يكهاي اخير هوا طي دهه

يا خشك شدن منابع آبي موجود در اين منطقه ارائه يك 
رياضي جهت ارزيابي  يسازروش اقتصادي مشتمل بر مدل

اثرات تغيير اقليم بر ميزان عملكرد محصوالت منتخب 
زراعي، توليدات كشاورزي و منابع آب در دسترس 

ذير پاجتناب اي مهم وكشاورزان روستايي ترشيزي مسئله
باشد كه در اين مطالعه مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته مي

هاي اخير تغييرات كاهشي بارش و افزايش طي سال است.
اي را در بخش كشاورزي و دماي هوا مشكالت عديده

محيطي زيست در محدوده مطالعاتي دشت ترشيز به وجود 
 زرع گرم شدن دماي هوا سبب شده تا كشت وآورده است. 

ازمان جهاد سقرار بگيرد ( ريو مراتع در دشت ترشيز تحت تأث
  ). 1399، كشاورزي استان خراسان رضوي

) در تحقيقي با استفاده از 1392رضايي زمان و همكاران (
م هيدرولوژيكي به ارزيابي اثرات تغيير اقلي -الگوي اقتصادي

 بر متغيرهاي هيدروكليماتولوژي حوضه سيمينه رود در استان
آذربايجان غربي پرداختند. نتايج نشان داد كه پديده تغيير 
اقليم تبعات منفي بر آب و هواي حوضه مورد نظر داشته 

درصدي بارش ماهيانه،  40است، به طوري كه سبب كاهش 
درصدي  25درجه سلسيوس دماي هوا و كاهش  2افزايش 

  منابع آب در حوضه آبخيز سيمينه رود شده است. 
گيري از اي با بهره) در مطالعه1394همكاران (پرهيزكاري و 
اثرات  ياقتصاد درويههاي گردش عمومي و مجموعه مدل

ليدات اي را بر توتغيير اقليم ناشي از انتشار گازهاي گلخانه
-در اراضي پايين در دسترسبخش كشاورزي و منابع آب 

دست سد طالقان ارزيابي نمودند. نتايج اين تحقيق نشان داد 
اي طي دوره مورد بررسي، بر انتشار گازهاي گلخانهكه 

عملكرد اغلب محصوالت زراعي منطقه اثر منفي داشته و 
 كشاورزانو سود ناخالص  كشت ريزمنجر به كاهش سطح 

و افزايش ارزش  در دسترس، كاهش منابع آب روستايي
ت سد دساقتصادي هر مترمكعب آب آبياري در اراضي پايين

  طالقان شده است.
) در پژوهشي با استفاده از 1396پرهيزكاري و همكاران (

ريزي رياضي به ارزيابي اثرات تغيير اقليم هاي برنامهمدل
ناشي از كاهش بارش بر منابع آب در دسترس و توليدات 

ن داد . نتايج نشاپرداختندكشاورزي در حوضه آبخيز شاهرود 
ابع آب نكه تغيير اقليم ناشي از كاهش بارش منجر به كاهش م

در دسترس، افزايش ارزش اقتصادي آب آبياري، كاهش 
مجموع سطح زير كشت محصوالت آبي و كاهش سود 

آبخيز شاهرود شده  در حوضه كشاورزان روستاييناخالص 
ترين كاهش منابع آب در دسترس نيز در سناريوي است. بيش

 به دستميليون مترمكعب  03/30تغيير اقليم شديد و به مقدار 
ارزيابي آثار ه اي ب) در مطالعه1400( و همكاران معززي .آمد

هار ب -رفاهي و امنيت غذايي تغييرات اقليمي در دشت همدان
پرداختند. با برآورد تابع واكنش عملكرد، محاسبه تغييرات 

و هوايي؛ و در نهايت، با  عملكرد ناشي از پارامترهاي آب
ريزي رياضي غيرخطي شامل ابعاد تدوين يك الگوي برنامه
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اقتصادي، زراعي و هواشناسي، اثرات بالقوه تغيير اقليم بر رفاه 
اقتصادي و امنيت غذايي تحت سناريوهاي اقليمي ارزيابي 

رسي به كاهش دستشد. نتايج نشان داد كه تغييرات اقليمي با 
، ييمواد غذاآب، از يك سو، با كاهش توليد و افزايش قيمت 

و از سوي  شوديمكننده موجب كاهش مازاد رفاه مصرف
ديگر، موجب افزايش درآمد خالص مزرعه خواهد شد، اما 
همچنان در تمامي سناريوها رفاه اقتصادي كل كاهش خواهد 

 م، رفاه مصرفانه اقليبينيافت؛ بنابراين، حتي با تغييرات خوش
  . ابدييمكننده و به تبع آن، امنيت غذايي كاهش 

) به ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر 1400دانشگر و همكاران (
الگوي كشت محصوالت كشاورزي دشت بوشكان با 

غيرهاي اند. متاقتصادي و هيدرولوژيكي بكار گرفته يهامدل
 LARS-WGبا استفاده از مدل  2050بارندگي و دما در افق 

و  WEAPمدل سازي شد. براي بخش هيدرولوژيكي، شبيه
، بكار گرفته شد. در بخش MABIAزراعي -ماژول اقتصادي

)، PMPريزي رياضي مثبت (اقتصادي با استفاده از برنامه
يير اقليم بر الگوي كشت محصوالت در مناطق اثرات تغ

مختلف دشت بوشكان مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان 
 A2داد كه با تغيير اقليم ميزان آب در دسترس در سناريوهاي 

يابد. همچنين كاهش مي 44/14و  56/18به ميزان  A1Bو 
حاكي از كاهش شديدتر عملكرد  MABIAنتايج مدل 

هندوانه نسبت به ساير محصوالت است. محصوالت گندم و 
 ريزي رياضي مثبت مشخصبا اعمال اين نتايج در مدل برنامه

شد كه سطح زير كشت و سود كشاورزان در سناريو 
و در سناريو  45/42و  5/25به ميزان  بيبه ترت نانهيبخوش

درصد نسبت به مرجع كاهش خواهد  26/55و  6/38بدبينانه 
رويكردها براي مقابله با  نيمؤثرتربه عنوان يكي از  يافت.

تغييرات اقليمي، به ويژه در مناطق بحراني، توجه بسياري از 
محققان را برانگيخته است، اما تحقيقات موجود در مورد 

» گي انطباقچگون«سازگاري با تغييرات اقليمي بيشتر بر روي 
وايز و )، 2010متمركز شده است، مانند دنگ و همكاران. (

)، اما به ندرت 2015)، باركا و همكاران (2014همكاران (
يم بر اقدامات تطبيقي تغيير اقلمطالعات تأثير بالقوه تأثير 

كه  ردندك يعيطبو مديريت منابع  كشاورزان روستاييدرآمد 

 مؤثر بود (ليو و بالقوهنقطه كليدي براي ارائه مديريت 
در اجراي اقدامات ). تبيين مشكالت موجود 2015 .همكاران

سازگاري در تعديل راهبردهاي تطبيقي، بهبود اثر تطبيقي و 
 تقويت مديريت سازگاري از اهميت بااليي برخوردار است.

شده نشان به طور كلي، مطالعات داخلي و خارجي بررسي 
دهند كه تغييرات اقليم ناشي از كاهش بارش و افزايش مي

در اورزي، منابع آب دما تا حد زيادي ميزان توليدات كش
ا ر و دامداران كشاورزان روستاييو بازده ناخالص  دسترس
دهند. با توجه به اهميت اين تغيير قرار مي خوشدست

موضوع، در مطالعه حاضر ابتدا روند تغييرات يا الگوي 
ساله  و سهسي رفتاري متغيرهاي اقليمي دما و بارش طي دوره 

-بررسي مي ترشيزدر محدوده مطالعاتي دشت  1360-1398
اي هشود. در ادامه، از توابع عملكرد تخميني به كمك روش

 سازي اقتصادي جامع مشتمل براقتصادسنجي و سيستم مدل
 MP, Mathematicalريزي رياضي(هاي برنامهمدل

Programming براي تحليل اثرات بالقوه تغيير اقليم بر (
، الگوي كشت، وضعيت منابع روستاييكشاورزان درآمد 

 ترشيزدشت  كشاورزان روستايي سودو  در دسترسآب 
 شود.استفاده مي

   روشمواد و      2
متغيرهاي  اثراتتحليل و ارزيابي در اين تحقيق ابتدا به منظور 
م) هاي تغيير اقليعنوان شاخص (به اقليمي دما و بارش ساالنه

 زراعي منتخبمحصوالت  كشت يرزبر عملكرد و سطح 
و همچنين ارزيابي  1360-1398 هايطي سال ترشيزدشت 

اورزان كش در دسترساثرات تغيير اقليم بر ميزان منابع آب 
 از تحليل 1398-1399طي سال پايه  ترشيزدشت  روستايي

رگرسيوني و بوت استرپ روش حداقل مربعات 
 شد.استفاده  (OLS, Ordinary  Least Squaresمعمولي(

در ادامه به منظور بررسي اثرات سناريوي كاربردي دو واحد  
كرد متر كاهش بارش بر عملميلي بيست و پنجافزايش دما و و 

محصوالت منتخب زراعي، الگوي كشت، سود ناخالص 
كشاورزان  در دسترسحاصل از الگوي كشت و منابع آب 

ضي ريزي ريااقتصادي برنامهاز مدل  ترشيزدشت  روستايي
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)، PMP, Positive Mathematical Programming( مثبت
استفاده شد. هر يك از مراحل واسنجي مدل مذكور در ادامه 

  .گردندتشريح مي

تحليل رگرسيوني با استفاده از روش حداقل -2-1
  ) OLSمربعات معمولي (

در اين مرحله، با به كارگيري روش حداقل مربعات معمولي 
هر يك از متغيرهاي دما و بارش داري روند تغيير و معني
در  ها بر متوسط عملكرد محصولنساالنه و تأثيرات آ

) با 1360-1398ساله ( سي و سه، طي دوره ترشيزدشت 
بررسي شود، تا روند تأثيرات  Stataافزاري استفاده از بسته نرم

متغيرهاي اقليمي دما و بارش بر متوسط عملكرد محصوالت 
، بادمجان، زعفرانگندم، جو، ( ترشيزمنتخب زراعي دشت 

) محاسبه شود. بر اين اساس، تابع عملكرد و هندوانه طالبي
  :شودمحصوالت منتخب زراعي به صورت زير تعريف مي

)1                  (       

بردار متوسط عملكرد محصول در معادله رگرسيوني باال،
ساالنه بردار متوسط بارش  بردار متوسط دما و ،

هاي موجود، بهترين برازش با استفاده از است. با توجه به داده
- گيرد و يك رابطه معنييك مدل اقتصادسنجي صورت مي

دار بين پارامترهاي تغيير اقليم و ميزان عملكرد در واحد سطح 
توان به صورت اين رابطه را مي آيد.مي به دستمحصوالت 

  زير نشان داد:
)2(    

بهترين برازش ممكن را بين متغيرهاي توضيحي )، 2رابطه (
) ) و متغير وابسته عملكرد محصول (S) و بارش (Tدما (

 بيضرا و  ،، دهد.نشان مي
  ).1383) هستند (ابريشمي، 2رابطه ( يونيخود رگرستابع 

خود ند ي فوق از فرآيتابع ارائه شده يخود همبستگبراي رفع 
خود استفاده شد. فرآيند  مرتبه اول ونيرگرس
سته در زمانبيني متغير واببيانگر اين است كه پيش يونيرگرس

يك شوك  به عالوه)،  ، نسبتي از مقدار آن در زمان 
و  نوروزياناست ( تصادفي يا جمله اخالل در زمان

   ).1392 همكاران
) ابتدا توسط PMPمثبت ( رياضي برنامه ريزي يهامدل

با توجه به رفتار  توانيمپيشنهاد شد. مدل را  هويت
وان بت كرد تا هده شده در دوره پايه كاليبرهمشا محصوالت

 دارمق دوره پايه مدل با مقدار بهينهكه  اطمينان حاصل كرد
ها و مدل جهت رفع كاستياين مشاهده شده مطابقت دارد. 

 ريزي هنجاريهاي برنامهغلبه بر مشكالت موجود در مدل
)NMP, Normative Mathematical Programming (

استفاده از اطالعات موجود  PMP ايده كلي مدلت ياف توسعه
 Dual)هاي دوگاندر متغير Variable) هاي محدوديت

ريزي خطي را به سطح واسنجي است كه جواب مسأله برنامه
كنند. در واقع مقادير دوگان هاي موجود محدود ميفعاليت

گيرند قرار مي مورد استفاده تابع هدف غيرخطي براي تصريح
از طريق جواب  مجددهاي مشاهده شده را كه سطح فعاليت
ريزي جديدي كه فاقد محدوديت واسنجي بهينه مسأله برنامه

 و پتساكوس ؛2005 هوويت،( كننداست، بازسازي مي
 PMP). روند مدل 2015 دونو، و كورتيناني ؛2015 رزاكيس،

ير آب براي تغي يو منافع اقدامات انطباق هاينههزبراي تحليل 
  به سه مرحله زير تقسيم شود: توانديمو هوا 

كاليبراسيون در مدل برنامه ريزي  هاييتمحدودگام اول، 
از  و شوديمخطي بر اساس مشاهدات واقعي دوره پايه اضافه 

دوگانه هر  مقدار مدل برنامه ريزي خطي براي محاسبه
. دشويممحدوديت كاليبراسيون (قيمت سايه) استفاده 

ه ب توانديمبنابراين، يك مدل برنامه ريزي خطي معمولي 
  عنوان اولين قدم در مدل در نظر گرفته شود.

       تابع هدف-2-2

         ∑ −= )(MAX iiii xcxpT    (3) 
0≥ix           ii bx ≤                    ∑ ≤ bx i  

زيان  ipسود خالص اقدامات تطبيقي است،  Tجايي كه 
زينه اجراي ه icاست؛  iتطبيقي  اقدامات كاهش اقتصادي

سرمايه گذاري اختصاص داده  xiاست  iاندازه گيري انطباق 
سرمايه گذاري كل اقدامات  bتطبيقي است؛  اقدامشده به هر 

(ژائو است تطبيقي اقدامنوعي از ورودي  biتطبيقي است، و 

iY

( ), 1,2,...,6i i iY f T S i= ∀ =

iY

iiTiS

[ ](1) (2)* (3)* (1) (4)iY Q Q S Q T R Q= + + + =

iY

(1)Q( 2 )Q(3 )Q( 4 )Q

(1)R

t1t −

t



  45                             در دشت ترشيز شهرستان كاشمر ارزيابي اقدامات تطبيقي تغيير اقليم بر درآمد كشاورزان روستايي

مرحله دوم، شيب تابع هزينه متوسط در  ).2019و همكاران 
مقادير دوگانه محدوديت  مطابق با PMPتابع هدف مدل 

. مدل شوديمايجاد  PMPو مدل  شوديمكاليبراسيون محاسبه 
PMP  محصوالت مختلف نهايي كه درآمد  كنديمفرض

، بنابراين هزينه هاي ميانگين در تابع هدف، يابديمكاهش 
است، زيرا  0.5γ𝑖𝑥𝑖نيست، بلكه  ciثابت  يك مقدارديگر 

تابع هزينه ز ايك دوم  برابر باهزينه  شيب تابع مربعات متوسط
هاي كه منحني هزينه كنديمفرض  PMP. مدل است نهايي
به  هايين، يعني اگر تابع هزينه هاي كنديماز مبدأ عبور نهايي 
است. اين  0.5γ𝑖𝑥𝑖باشد، سپس تابع هزينه متوسط  γ𝑖𝑥𝑖شكل 
 به صورت زير بيان كرد: توانيمرا  PMPمدل 

     (4) 1
MAX [ ( )]

2
T pi ai ixi xi= − +∑

 

         

xi

ciical
i

+
=

)( 

است، محاسبه  يشيب تابع هزينه ويرايش gi ،در آن كه 
و   γ𝑖𝑥𝑖: به صورت شوديم

xi

ciical
i

+
=

)(  مقدار
دوگانه محدوديت كاليبراسيون محاسبه شده در مرحله اول 

 .)2019ژائو و همكاران ت (اس
يير تغكه در باال ايجاد شده است براي  PMPمرحله سوم، مدل 

. aiپارامترهاي مربوطه در مدل براي به دست آوردن پارامتر 
γ𝑖  شوديم استفاده يارزيابي انطباق مخصوص نيازهايبر طبق 

راه ان بتو تا، شدهوارد  به عملكرد هدف اين پارامترهاو سپس 
حل بهينه براي برنامه نويسي غير خطي كه در آن اقدامات 

 براي ارزيابي اثرات .پيدا نمود تطبيقي توزيع شده است
تغييرات آب و هوايي و اجراي  در ياقدامات انطباق

در مناطق روستايي، يك مدل برنامه  يارانه اي هايياستس
شده  داده هاي بررسي پايهبر محصوالت روستايي ريزي رفتار 

و اثر اجراي اقدامات تطبيقي از طريق كل  شوديمايجاد 
در سال آينده و  واحد هاي توليديدرآمد خانوار، عملكرد 

 ه بهي. بر اساس فرضگردديمبرآورد  سطح زير كشتتغيير 
حداكثر رساندن درآمد خانوار، فرض بر اين بود كه 

به دنبال به حداكثر رساندن درآمد كوتاه  كشاورزان روستايي
. باشنديمقابل وضوحي پيشرفت تكنيكي  هيچ مدت بدون

 هايدامدار در و اشتغال كشاورزياز  عمدتاًدرآمد خانوارها 
 حاصل از توليد محصوالت عمدتاً يدامدارهاي است. درآمد

. بنابراين، ساخت تابع هدف به شرح است  هكشاورزي بود
  زير است.

  )5(  تابع هدف:
farmTM G max ( ( / 2 ))i i i i i ip y x x

subsidy

 = − + ×

+

∑

  وابسته به
)6(      x i q i I× ≤∑      

Llixi ≤×∑Areaxi ≤∑ 

totalfarm TMGTMG ≤ 
توليد نشان دهنده درآمد حاصل از  farmTMG ،كه در آن

، محصولنشان دهنده قيمت  piاست،  محصوالت كشاورزي
yi  هكتاردر واحد  عملكرد هدندهنشان ،ai  هزينه در mu  هر

 ،توليد محصوالتبراي  سطح زير كشتمنطقه  xiزمين، 
)subsidy (به  دولت يهابازپرداختنشان دهنده  هايارانه

 يرخشكسالي و تغياست كه به دنبال  كشاورزان روستايي
سرمايه گذاري  qi ، هزينه نيروي كار در هر هكتار،li ،اقليم
 كل درآمد خانوار totalTMGو  باشديم muواحد  در

 .)2019(ژائو و همكاران  است روستايي

  آمار و اطالعات مورد استفاده-2-3
كيلومترمربع، در باختر  3347اي حدود دشت ترشيز با پهنه

كاشمر، كوهسرخ و  خراسان، كه تشكيل شده از شهرهاي
شهرهاي مهم استان خراسان   خليل آباد و بردسكن كه از

معتدل  هاشهرستانشود. آب و هواي اين رضوي محسوب مي
درجه  -7/8و خشك است. تفاوت درجه حرارت بين 

باشد. ميزان بارندگي گراد ميدرجه سانتي 43گراد تا سانتي
ه است. سطح شد  متر تخمين زدهميلي 4/120ساالنه حدود 

 62540زير كشت محصوالت زراعي آبي و ديمي دشت 
هكتار برآورد شده، كه اين ميزان تحت شرايط آب و هوايي 

كورد  هاي. ايستگاهباشدمختلف از نظر بارندگي متغير مي
، اكبر آباد ،ريوش، خليل آباد ، ايستگاه كاشمرمطالعه 
 باشد.مي قوچ پلنگ و مهدي آباد ،تنورجه
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 كشاورزان روستاييجامعه آماري مطالعه حاضر شامل كليه 
وهسرخ  ك ،كاشمر هايمنطقه ترشيز  كه متشكل از شهرستان

و خليل آباد است كه در اراضي فارياب يا آبي خود به كشت 
محصوالت منتخب زراعي مانند گندم آبي، جو آبي، طالبي، 

ها هن دادانار و زعفران اشتغال دارند. با توجه به در دست بود
ي او اطالعات مورد استفاده به صورت تجميعي و يا منطقه

- هاي ذيشده در سازمان هاي اسنادي و ثبت(مجموعه داده
ا هگيري نشد. دادهربط)، در اين مطالعه مبادرت به امر نمونه

محصوالت منتخب  كشت ريزو اطالعات مربوط به سطح 
ميزان مصرف هاي توليد، شامل توليدات كشاورزي، هزينه

باشند كه با مراجعه ها و قيمت محصوالت منتخب مينهاده
مستقيم به سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان رضوي و 

هاي مربوط به نياز آبي محصوالت و كل منابع آب در داده
اي استان دسترس، از طريق مراجعه به شركت آب منطقه

ورزي (سازمان جهاد كشا آوري شدندخراسان رضوي  جمع
 .)1399استان خراسان رضوي، 

 
  راسان رضويآباد در استان خكاشمر و خليلهاي موقعيت جغرافياي (دشت ترشيز) شهرستان .1شكل 

  هكتار) بر حسب( 1398-1399محصوالت زراعي منطقه ترشيز در سال پايه  كشت ريزسطح  .1جدول 
  مجموع سطح
  هر محصول

  محصوالت  شهر هاي مورد مطالعه
 زراعي كاشمر كوهسرخ آبادخليل

 گندم آبي  6320 972 7410 14702

 جو آبي 1800 734 1640 4174

 زعفران 7360 2320 3602 13282

 طالبي  3510  941  750 5201

  بادمجان  1662  473  227 2362
  هندوانه 480 292 561 1333

  مجموع اراضي 21132 5732 14190 41054
 1398-1399 ،مأخذ: سازمان جهاد كشاورزي بخش  طرح و برنامه  استان خراسان رضوي                     
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  1398-99طي سال پايه  ترشيزها و اطالعات مربوط به محصوالت زراعي دشت داده .2دول ج
  محصول 

  زراعي
الگوي سال پايه 

)ha(  
  عملكرد

)ha/kg(  
  نياز آبي 

)ha/3m(  
  قيمت

)kg(ريال/  
  *سرمايه

)ha/kg(  
  كار يروين

  روز)-(نفر

  21  2170  17067  3820  3106 14702 گندم ابي

  18  2400  15383  3140  2652 4174 جو آبي

  44  2630  11212300  2983  6/6 13282 زعفران
  38  2920  13334  6960  15154 5201  طالبي
  32  3235  16567  8805  23173 2362  بادمجان
  40  3460  6103  8321  34695 1333 هندوانه

  كش است كه كشاورز در واحد سطح نياز دارد. كش و علفهاي بذر، كود شيميايي، سموم، آفت: مجموع نهاده*         
 1399، خراسان رضويمأخذ: سازمان جهاد كشاورزي استان           

  
 هاي اخير در دشت ترشيز و در مقايسه با كشورميانگين دما، بارش و تبخير طي دوره 3جدول 

 متغير سطح ساله مورد نظر دهدوره 

 اقليمي بررسي 1360-1370 1371-1380 1381-1390 1391-1398

 ترشيز 164 124 133 121
 )mmبارش (

 ايران 258 255 254 251

 ترشيز 26,21 27,25 26,56 27/46
 )c.( دما

 ايران 21,80 22,70 23,30 24,10

 ترشيز 2552 2850 2637 2986
 )mmتبخير (

 ايران 1963 1971 1985 2067

 1360-98رضوي، مأخذ: گزارشات سازمان هواشناسي استان خراسان 

 

  كل منابع آب قابل دسترس در منطقه ترشيز طي سال پايه (ميليون مترمكعب) -4جدول 
  منابع آب سطحي و زيرزميني  شهر مورد مطالعه  مجموع

 كاشمر كوهسرخ آبادخليل

 هاي عميق شخصيچاه  32/29 21/16 76/24 29/70

 هاي نيمه عميق شخصيچاه 21/5 26/3 85/5 32/14

 هاي عميق دولتيچاه 14/6 21/3 37/5 72/14

 و سدهاي انحرافي هاكانال 11/32 13/59 16/22 40/113

  رودخانه و آب تجمع يافته 21/76 42/121 30/9 93/206
  قنات و چشمه 14/24 63/13 11/4 88/41
  در دسترسكل منابع آب  13/173 86/216 55/71 54/497

  1398-1399 ،شركت آب منطقه اي استان خراسان رضوي: گزارشات منبع             
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شود كه مجموع آب قابل )، مالحظه مي4با توجه به جدول (
دسترس حاصل از منابع آبي مختلف براي كشت محصوالت عمده 

آباد طي سال پايه زراعي در شهرهاي كاشمر، كوهسرخ و خليل
ميليون  55/71و  86/216، 13/173، به ترتيب معادل با 1399-98

شود كه شهر كاشمر با باشد. همچنين، مالحظه ميمتر مكعب مي
توجه به مساحت و گستره اراضي بيشتر نسبت به شهرهاي كوهسرخ 

آباد، منابع آب قابل دسترس بيشتري را در اختيار دارد. و خليل
- ه مي)، مالحظ4هاي آماري جدول (افزون بر اين، با توجه به داده

هاي كاشمر، هاي تجمع يافته در شهرها و آبشود كه رودخانه
ميليون  30/9و  426/121، 21/76كوهسرخ و خليل آباد به ترتيب با 

ا، همتر مكعب بيشترين سهم را در بين ساير منابع تأمين آب (چاه
اند. اين امر حاكي از آن ها) به خود اختصاص دادهقنوات و چشمه

رزي منطقه ترشيز (شهر هاي كاشمر، است كه بخش كشاو

آباد) تا حد زيادي وابسته به جريانات آب سطحي كوهسرخ و خليل
  باشد.رودخانه كوهسرخ مي

  هاي رگرسيونينتايج حاصل از تحليل      3
اثر تغيير اقليم بر عملكرد محصوالت منتخب در دشت 

  ترشيز
ار يا عدم دمحصوالت منتخب (معنياثر تغيير اقليم بر عملكرد 

دار بودن اثر دما و بارش بر عملكرد محصوالت) در معني
و انجام  رمورد نظپس از تخمين توابع رگرسيوني  ترشيزدشت 
(دوربين  D.W(ضريب تعين تعديل شده)،  هايآزمون

 ونيخود رگرس(آزمون R )1(آزمون والد) و ( Fواتسون)، 
 5مرتبه اول) صورت گرفت. نتايج به دست آمده در جدول 

                      نشان داده شده است:
 

  ترشيزاثر متغيرهاي اقليمي دما و بارش بر عملكرد محصوالت منتخب زراعي در دشت  .5جدول 
 هندوانه بادمجان طالبي زعفران جو آبي گندم آبي متغير

  31/1  58/1  25/2  12/2  31/1 34/1 عرض از مبدا
  -17/0**  -31/0**  -13/0**  43/0**  84/0**  -12/0** بارش
  25/0**  12/0**  -41/0*  51/0**  12/0** -27/0** دما

 78/0 83/0  89/0  77/0  82/0  79/0  
D.W 99/1 23/2  01/2  78/1  11/2  97/1  

F  28  46  83  76  103  61  
)1( R  **76/0 **97/0  **58/0  **66/0  **65/0  **56/0  

   درصد 5دار در سطح : معني**درصد  10دار در سطح معني   *:هاي تحقيق: يافتهمنبع

شود كه متغيرهاي ، مالحظه مي5با توجه به نتايج جدول 
داراي اثر منفي بر  ترشيزبارش و دماي ساالنه در دشت 

ج به باشند. براساس نتايمي طالبيعملكرد محصوالت گندم و 
دست آمده، با افزايش يك واحد دما و بارش ساالنه، ميزان 

واحد و ميزان  21/0و  27/0عملكرد محصول گندم به ترتيب 
واحد  31/0و  21/0به ترتيب  بادمجانعملكرد محصول 

افزايش يك واحد  ،يابد. براي محصول هندوانهكاهش مي
واحد   17/0ها به ميزان بارش ساالنه سبب كاهش عملكرد آن

ا هو افزايش يك واحد دماي ساالنه سبب افزايش عملكرد آن
شود. براي محصوالت منتخب جو واحد مي 25/0به ميزان 

، افزايش دما و بارش ساالنه به ميزان يك واحد، زعفرانآبي و 

شود. افزون بر اين، نتايج ها ميسبب افزايش عملكرد آن
دهد كه متغيرهاي نشان مي حاصل از تحليل رگرسيوني

اقليمي دما و بارش ساالنه از لحاظ آماري، براي محصوالت 
 به ترتيب در سطح يك و پنج طالبيو  بادمجانگندم آبي، 

درصد، براي محصول هندوانه در سطح ده و پنج درصد و 
 دار شدند.براي محصول جو آبي در سطح پنج درصد معني

ديل شده پس از تخمين باال بودن مقدار ضريب تعيين تع 
توابع، حاكي از آن است كه متغيرهاي بارش و متوسط دماي 

درصد) از تغييرات  79تا  56اند درصد بااليي (ساالنه توانسته
ر مرحله د متغير وابسته (عملكرد محصوالت) را توضيح دهند.

خود ند از فرآي يخود همبستگتحليل رگرسيوني براي رفع 

2R

2R
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استفاده شد. اين فرآيند نشان داد R )1مرتبه اول ( ونيرگرس
، نسبتي از مقدار آن در tبيني متغير وابسته در زمان كه پيش

)  بعالوه يك شوك تصادفي يا جمله اخالل در t-1زمان (
باشد. مقدار آماره آزمون خود رگرسيون مرتبه اول مي tزمان 

براي توابع عملكرد محصوالت گندم  5با توجه به جدول 
در سطح يك درصد و براي توابع  بادمجاني و آبي، جو آب

 5و هندوانه در سطح  طالبي، زعفرانعملكرد محصوالت 
، آماره آزمون 5دار شد. با توجه به نتايج جدول درصد معني

دوربين واتسون براي توابع تخمين زده كه حاكي از عدم 
بين اجزاي اخالل توابع اين دو محصول  يخود همبستگوجود 

بودن كلي  دارگيري معني، معيار اندازهFمون باشد. آزمي
براي كليه  5رگرسيون است. با توجه به نتايج جدول 

جدول  Fاز  تربزرگمحاسباتي  Fمحصوالت، آماره آزمون 
-عنيشده مدهد كل توابع رگرسيوني انجاماست كه نشان مي

  دار هستند.  

ي ريزي رياضنتايج حاصل از واسنجي مدل برنامه-3-1
  )PMPمثبت (

تحليل نتايج حاصل از برآورد توابع رگرسيوني نشان داد كه 
با يك واحد افزايش دما و كاهش بارش، عملكرد محصوالت 

ند. كبه طور معناداري تغيير مي ترشيزمنتخب زراعي در دشت 
به همين منظور در مطالعه حاضر بررسي اثرات تغيير اقليم بر 
عملكرد، سطح زيركشت محصوالت و سود ناخالص 

و تحت سناريوي افزايش د ترشيزدشت  كشاورزان روستايي
  ه شد. گرفتمتر بارش ساالنه در نظرميلي 25درجه دما و كاهش 

مال كه با اعشود ، مالحظه مي6با توجه به نتايج جدول  
متر كاهش ميلي 25سناريوهاي اقليمي دو درجه افزايش دما و 

بي، ، عملكرد جو آترشيزبارش به صورت تلفيقي در دشت 
درصد افزايش  52/9و  6/12، 1/12و هندوانه به ترتيب طالبي 

، 8/17به ترتيب بادمجان و  زعفرانو عملكرد گندم آبي، 
 يابد.درصد كاهش مي 7/20و  1/18
با توجه به تغييرات به وجود آمده در ميزان عملكرد  

محصوالت منتخب در اثر اعمال سناريوي تلفيقي اقليمي و با 
توان ميزان تغييرات سطح ارائه شده مي PMPاستفاده از مدل 

 كشاورزان روستاييزيركشت محصوالت و سود ناخالص 
ط اين تحقيق تداوم شراي نتايج را برآورد نمود. ترشيزدشت 

تغييرات اقليمي و عدم اتخاذ سياست هاي مناسب جهت 
مواجهه و سازگاري با اين تغييرات آثار سو اين تغييرات 
غيرقابل اجتناب خواهد بود. كاهش در درآمد و افزايش در 
قيمت به كاهش رفاه توليدكنندگان و مصرف كنندگان منجر 

رفاه اقتصادي و امنيت مي شود. امري كه مي تواند مساله 
 هاي فوق،افزون بر يافته .غذايي را با تهديد جدي مواجه سازد

دهد كه پس از اعمال سناريوي تلفيقي نشان مي 6نتايج جدول 
متر كاهش بارش، با كاهش ميلي 25دو درجه افزايش دما و 

 ان سطحــــعملكرد محصوالت گندم آبي، زعفران و بادمج

  ترشيزاز اعمال سناريوي تلفيقي اقليمي در محدوده مطالعاتي دشت نتايج حاصل  .6جدول 
محصوالت 
  منتخب

مقادير سال پايه 
  (هكتار)

تغييرات   سناريوي اعمال شده
  عملكرد

تغييرات سطح 
  زيركشت (هكتار)

  تغييرات سطح
  كاهش بارش  افزايش دما  زيركشت

 -c.2  mm25 % 8/17-  14073 4,28 14702 گندم آبي

 c.2 mm25 % 1/12  5142 23,2 4174 جو آبي

 -c.2 mm25 % 1/18-  12798 3,64 13282 زعفران

 c.2 mm25  % 6/12  5483 5,43 5201 طالبي

 -c.2 mm25 % 7/20-  2169 8,21 2362  بادمجان

 c.2 mm25 % 52/9  1483 11,31 1333  هندوانه

 هاي تحقيق: يافتهمنبع 
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 21/8و  64/3، 28/4 ها به ترتيب به ميزان زيركشت آن 
هكتار در  2362و  13282، 14702يابد و از درصد كاهش مي

رسد. اعمال هكتار مي 2169و  12798، 14073سال پايه به 
متر كاهش ميلي 25سناريوي تلفيقي دو درجه افزايش دما و 

و  طالبيبارش براي ساير محصوالت الگو (جو آبي، 
هندوانه)، افزايش عملكرد و در نتيجه افزايش سطح زيركشت 
را نسبت به سال پايه به همراه دارد؛ به طوري كه سطح 

درصد و هندوانه  43/5 طالبيدرصد،  2/23زيركشت جو آبي 
درصد نسبت به شرايط سال پايه (يعني قبل از اعمال  31/11

منطقه در  نكشاورزا يابد.سناريوي تلفيقي اقليمي) افزايش مي
مواجهه با شرايط تغيير اقليم نسبت به تغيير الگوي كشت به 
سمت محصوالت كم مصرف از نظر آب و سازگار با شرايط 

هاي اقليمي  به كشت گياهان داوريي و توسعه كشت
  تواند حركت كنند. اي ميگلخانه
، وضعيت منابع آب مصرفي در الگوي زراعي دشت 7جدول 
 سال پايه (يعني قبل از رخداد تغيير اقليم)را در شرايط  ترشيز

و پس از وقوع تغيير اقليم ناشي از كاهش بارش و افزايش 
  دهد:دماي هوا مطابق با سناريوي تلفيقي نشان مي

  اقليمي پس از اعمال سناريوي تلفيقي ترشيزتغييرات ميزان آب مصرفي در الگوي كشت دشت  .7جدول 
  محصول

  منتخب 
  ميزان آب مصرفي

   *در سال پايه 
  ميزان آب مصرفي پس 

  *از اعمال سناريو
درصد تغييرات ميزان آب 
  مصرفي در الگوي كشت

  -5/18  69/116  25/143 گندم آبي
  34/9  072/36  572/29 جو آبي
  -2/20  704/42  279/52 زعفران
  4/12  338/37  210/33 طالبي
  -1/22  586/24  396/30  بادمجان
  9/11  823/30  541/27  هندوانه

  -77/5  16/306  21/335 *كل آب مصرف

 ميليون مترمكعب بر حسب: *  هاي تحقيق: يافتهمنبع     
  

شود كه كاهش سطح ، مالحظه مي7با توجه به نتايج جدول 
ر در اث بادمجانو  زعفرانزيركشت محصوالت گندم آبي، 

متر ميلي 25اعمال سناريوي اقليمي دو درجه افزايش دما و 
كاهش بارش به تناسب منجر به كاهش منابع آب مصرفي در 

گردد. اين در حالي است كه توليد محصوالت مذكور مي
 البيطافزايش سطح زيركشت محصوالت منتخب جو آبي، 

 نو هندوانه تحت شرايط رخداد تغيير اقليم، افزايش ميزا
مصرف نهاده آب را در الگوي كشت براي توليد اين 
محصوالت به دنبال دارد. در نهايت، نتايج به دست آمده 
گوياي آن است با رخداد شرايط تغيير اقليم مطابق با سناريوي 
كاربردي ارائه شده، مجموع حجم آب مصرفي در الگوي 

ه نسبت ب ترشيزكشت محصوالت منتخب زراعي دشت 
به  21/335يابد و از درصد كاهش مي 77/5يه شرايط سال پا

رسد. بنابراين، كاهش ميزان ميليون مترمكعب مي 16/306

 شيزترهاي زراعي دشت آب تخصيص داده شده بين فعاليت
ترين پيامدهاي تغيير اقليم ناشي از افزايش دماي يكي از مهم

، ميزان تغييرات سود 8جدول  هوا و كاهش بارش است.
را در هر هكتار از محصوالت  رزان روستاييكشاوناخالص 

طي سال پايه و پس از اعمال  ترشيزمنتخب زراعي دشت 
راد دماي گسناريوي تلفيقي اقليمي افزايش دو درجه سانتي

ايج با توجه به نت دهد:متر كاهش بارش نشان ميميلي 25هوا و 
شود كه پس از اعمال سناريوي تلفيقي ، مالحظه مي8جدول 

متر كاهش بارش، سود ميلي 25درجه افزايش دما و دو 
ناخالص حاصل از هر هكتار گندم آبي، زعفران و بادمجان 
براي كشاورزان روستايي دشت ترشيز نسبت به سال پايه 

درصد كاهش  8/10و  21/9، 43/6) به ترتيب 1396-95(
كه با اعمال سناريوي تلفيقي فوق سود يابد، درحاليمي

ز هر هكتار جو آبي، طالبي، و هندوانه به ناخالص حاصل ا
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درصد نسبت به سال پايه افزايش  3/12و  5/14، 7/11ترتيب 
يابد. اين امر به دليل كاهش عملكرد محصوالت مذكور مي

طي اعمال تغيير اقليم ناشي از افزايش دماي هوا به ميزان دو 
متر نسبت به شرايط ميلي 25گراد و كاهش بارش درجه سانتي

ل پايه است. در واقع، با كاهش عملكرد محصوالت گندم سا
آبي، زعفران و بادمجان تحت شرايط رخداد تغيير اقليم، 
كشاورزان روستايي دشت ترشيز از سطح زيركشت اين 

كاهند و به سمت توسعه سطح زيركشت محصوالت مي

محصوالتي چون جو آبي، طالبي و هندوانه كه افزايش 
خداد تغيير اقليم در پي دارند، عملكرد را تحت شرايط ر

-شوند. با توجه به نتايج به دست آمده، مالحظه ميمتمايل مي
شود كه بيشترين ميزان تغييرات سود ناخالص كشاورزان 
روستايي در واحد سطح مربوط به محصوالت طالبي هندوانه 
و كمترين ميزان تغييرات سود ناخالص مربوط به محصول 

 گندم آبي است. 

 
  اقليمي در واحد سطح اراضي پس از اعمال سناريوي تلفيقي كشاورزان روستاييتغييرات سود ناخالص  .8جدول 

  محصول
  منتخب 

  سود ناخالص در
   *سال پايه 

  سود ناخالص پس 
  *از اعمال سناريو 

درصد تغييرات سود ناخالص 
  كشاورزان روستايي

  -43/6  128340  138236 گندم آبي
  7/11  132450  118570 جو آبي
  -21/9  361182  378642 زعفران
  5/14  255023  223520 طالبي
  -8/10  185023  207560  بادمجان
  3/10  233210  216485  هندوانه

  -17/11  1351382  1504260 **سود ناخالص الگو
  است. در هكتار يكصد ريال و ميليون ريال بر حسببه ترتيب   **و  *   هاي تحقيق: يافتهمنبع  
 

دهد كه با اعمال نشان مي 8افزون بر اين، نتايج جدول 
 25سناريوي تلفيقي اقليمي فوق (دو درجه افزايش دما و 

متر كاهش بارش)، مجموع سود ناخالص حاصل از ميلي
درصد  17/11نسبت به سال پايه  ترشيزالگوي كشت در دشت 

- ميليون ريال مي 1351382به  1504260يابد و از كاهش مي
هاي به دست آمده حاكي از وجود اثرات منفي رسد. يافته

متر نسبت به سال ميلي 25تغيير اقليم ناشي از كاهش بارش (
پايه) و افزايش دماي هوا (دو درجه نسبت به سال پايه) بر 

ورزان كشاتوليدات بخش كشاورزي و بازده ناخالص 
  است. يزترش) در دشت كشاورزان روستايي(معيشت  روستايي

ين ترگرم شدن آب و هواي زمين و تغيير اقليم يكي از مهم
مسائل زيست محيطي جهان است. تغيير اقليم اثرات 
محسوسي بر بخش كشاورزي دارد. بررسي پيامدهاي اين 

تواند براي آينده بخش كشاورزي هر كشوري مفيد اثرات مي
شد. هدف اصلي اين مطالعه تحليل پيامدهاي تغيير اقليم بر با

عملكرد محصوالت كشاورزي، الگوي كشت و سود 
 است. اين دشت ترشيزدشت  كشاورزان روستاييناخالص 

واقع شده است و  خراسان رضوياستان  غربكه در بخش 
 62باشد، داراي بيش از منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق مي

هزار هكتار اراضي قابل كشت است. از اين سطح، ساالنه بر 
 درصد 70تا  50حسب ميزان آب تخصيصي تنها در حدود 

گيرد. رخداد زيركشت محصوالت زراعي و باغي قرار مي
تغيير اقليم ناشي از افزايش دماي هوا و كاهش ميزان بارش و 
در نهايت عدم وجود منابع آب مطمئن علت اصلي كاهش 

زيركشت محصوالت در اين دشت است. بدين منظور، سطح 
در بخش اول اين تحقيق از يك تابع رگرسيوني جهت بررسي 
اثرات تغيير اقليم ناشي از افزايش دو درجه دماي هوا و 

متر بارش ساالنه بر عملكرد محصوالت عمده ميلي 25كاهش 
اضي ريزي رياستفاده شد. در ادامه از روش برنامه ترشيزدشت 

) براي بررسي اثر تغيير اقليم بر ميزان تغييرات PMPبت (مث
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كشاورزان سطح زيركشت محصوالت و سود ناخالص 
ني استفاده شد. تخمين توابع رگرسيو ترشيزدشت  روستايي

-در محيط نرم PMPو حل مدل  Stataافزاري در محيط نرم
 ازيمورد نها و اطالعات صورت گرفت. داده GAMSافزاري 

در اين تحقيق از دو نوع مقطعي و سري زماني هستند. جهت 
تخمين توابع رگرسيوني عملكرد محصوالت براساس 

هاي سري زماني مربوط متغيرهاي اقليمي دما و بارش از داده
ريزي رياضي و جهت حل مدل برنامه 1360-1398به دوره 
هاي مقطعي مربوط به منابع آب و ) از دادهPMPمثبت (
  استفاده شد.  1398-1399كشاورزي در سال پايه  توليدات

  گيري كلي و پيشنهادهانتيجه      4
-ميبود،  PMPاز نتايج تحقيق حاضر كه حاصل از حل مدل 

 كه پس از اعمال سناريوي تلفيقي اقليمي توان نتيجه گرفت
كشاورزان متر كاهش بارش، ميلي 25دو درجه افزايش دما و 

از سطح زيركشت محصوالت گندم  ترشيزدشت  روستايي
كاهند و به سمت توسعه سطح مي بادمجانو  زعفرانآبي، 

-و هندوانه متمايل مي طالبيزيركشت محصوالت جو آبي، 
شوند. افزون بر اين نتايج بخش دوم تحقيق حاضر نشان داد 
كه با اعمال سناريوي تلفيقي اقليمي مذكور، سود ناخالص 

-1399نسبت به سال پايه ( ترشيزدشت  كشاورزان روستايي
 1504260يابد و از درصد كاهش مي 17/11) به ميزان 1398

رسد كه اين امر به علت كاهش ميليون ريال مي 1351382به 
ر تر) دتر (پر بازدهسطح زيركشت محصوالت اقتصادي

الگوي كشت منطقه مورد مطالعه است. مطالعات معدودي در 
-تهها مطابق با يافنتايج برخي از آناين زمينه وجود دارند كه 

ترين اين مطالعات هاي تحقيق حاضر است. از جمله مهم
و پرهيزكاري و  )2008و همكاران ( توان به تحقيق كونورمي

هاي حاصل از آن اشاره كرد كه يافته )1396همكاران (
هاي توليد و كاهش سود ناخالص حاكي از افزايش هزينه

سناريوهاي شديدتر تغيير اقليم  تحت كشاورزان روستايي
است. نتايج تحليل رگرسيوني به دست آمده در مطالعه 

كه همسو با ) 1398و همكاران ( كيانيو  ) 1391خانلري (
ه تغيير ك باشد، نشان دادهاي بخش اول تحقيق حاضر مييافته

داري بر عملكرد برنج، گندم و جو در استان اقليم اثر معني
مازندران دارد و كاربري اراضي را در جهت افزايش كشت 
اراضي برنج و جو تغيير داده است. همچنين، پديده تغيير اقليم 
در اين استان (كه ناشي از افزايش دماي هوا و كاهش 

كشاورزان بارندگي است) منجر به كاهش سود ناخالص 
منطقه  كارانار و افزايش سود ناخالص برنجكگندم روستايي
افزايش  تبع آنيير اقليم عالوه برافزايش دما و بهتغ شده است

نياز آبي گياه موجب افت توليد محصوالت كشاورزي نيز 
شود. لذا در شرايط كنوني، با توجه به بحران كمبود آب مي

در كشور، براي مواجهه با اثرات تشديدكننده اين 
 ذاييغ امنيت تأمين همچنين و اقليم تغيير از يناش  كمبود
 اقليم رتغيي با سازگاري بر بايد كشور، رشد حال در جمعيت
-مي )1398حيدري (هاي تحقيق كه همسو با يافتهشود  تأكيد
ر ، با توجه به نابهنگامي تغييرات اقليمي ديطور كلبه  .باشد
 كشاورزيمحصوالت  توليد افزايش ميزان براي ريزيبرنامه

با توجه به نتايج  -1 شود:، پيشنهاد زير ارائه ميترشيزدر دشت 
حاصل از اعمال سناريوي تغيير اقليم كاهش بارش و افزايش 

عملكرد در واحد  بهبود عامل شود كه ابتدا بهدما، پيشنهاد مي
كشت محصوالتي سطح زير سطح پرداخته شود و توسعه

، رديقرار گولويت بعدي و هندوانه در ا طالبيچون جو آبي، 
كشت اين محصوالت به واسطه زير چرا كه توسعه سطح

زارعين را  هايتواند انگيزهمي هاي دولت اگر چهحمايت
كاهش سطح  به دهد، اما منجر براي بهبود عملكرد افزايش

كشت محصوالت رقيبي چون گندم آبي خواهد شد كه زير
اين امر بازار مصرف را در كوتاه مدت با مشكالت عديده 

ليل ، به ديكم آبمواجه خواهد نمود. مواجه با مشكالتي مانند 
توسعه سطح زيركشت محصوالتي چون هندوانه نيز با توجه 
به شرايط حال حاضر منطقه مورد مطالعه از جمله مواردي 

كه بهبود عملكرد در واحد سطح محصوالتي چون است 
را به جاي افزايش سطح  طالبيگندم آبي، جو آبي و 
بر (مانند هندوانه) در اولويت قرار زيركشت محصوالت آب

  دهد.مي
 يزترشدشت  كشاورزان روستاييكاهش بازده ناخالص  -2

در شرايط رويارويي با تغيير اقليم ناشي از كاهش بارش و 
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ترين نتايج به دست آمده در اين افزايش دما، از جمله مهم
هاي تحقيق بود. لذا، استفاده از تسهيالت بالعوض و كمك

ش مديران بخ و نيمسئولمالي كم بهره يا بدون سود توسط 
ر د زيترش كشاورزان روستاييكشاورزي، جهت حمايت از 
تواند به تداوم كشت محصوالت مواقع رخداد تغيير اقليم مي

هاي كشاورزي در دشت منتخب زراعي و پويايي فعاليت
  كمك شاياني نمايد.  ترشيز

 يهايفناوركم آبياري،  يهاروشكه از  شوديمپيشنهاد  -3
مقاومت به خشكسالي و  لحاظبذر اصالح شده و پربازده از 
مراتع (عدم چراي دام در مرتع)  حفاظت از پوشش گياهايي

و  يهاي آموزشراهكارهاي ايجاد سيستم .استفاده شود
هاي سازگاري با تغيير اقليم براي سازي شيوهظرفيت

هرحال بر اساس نتايج از لحاظ نسبت سود به كشاورزان. به
هزينه، راهكارها و اقدامات سازگاري با تغيير اقليم در حوزه 

  .تر و اثرگذارتر هستندهزينهكم مدتمديريتي در كوتاه

  منابع       5
. بخش بهبود 1399اداره جهاد كشاورزي شهرستان كاشمر. 
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